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جشن بازگشایی کتابخانه کنزینگتون شمالی
بدنبال یک برنامه محلی موفق با
شرکت عده زیادی از مردم در روز
شنبه  ۲۰اکتبر ،کتابخانه کنزینگتون
شمالی آغاز به کار مجدد خود را
جشن میگیرد.
در این روز که با حضور بازدید
کنندگانی از محل و سایر نقاط و نیز
اعضای شورا (کانسل) ،فعالین
محلی و ساکنین باالی  ۶۰سال
سن ،همه از این برنامه بهرمند
شدند .توافقنامهای امضا شد که بر
طبق آن تا زمانیکه خدمات کتابخانه
مورد عالقه و مطلوب مردم باشد
کتابخانه پابرجا خواهد بود.

کتابخانه کنزینگتون شمالی در سال
 ۱۸۹۱افتتاح شد در نتیجه یکی از
قدیمیترین کتابخانههای لندن
است .حاال هم میتوان از این فضا
برای سالهای متمادی برای همان
منظور استفاده نمود.
اگر شنبه نتوانستید در این مراسم
شرکت کنید هفته آینده برنامههای
زیادی در کتابخانه کنزینگتون اجرا
میشود که میتوانید در آنها شرکت
کنید.برای شرکت در هر کدام از این
برنامهها کافیست در موعد مقرر به
کتابخانه واقع در North Kensington
Library, 108 Ladbroke Grove,
 W11 1PZبیائید.

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ٣برای بزرگداشت ماه تاریخ
سیاهان فرصت باقیست
 ٣تکواندو در کرو
 ٣جوانان برای غرفهای در بازار
پورتبللو آستین باال بزنند
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴سالمتی و شادابی در برنامه
بعدی َ
وند زنان
 ۴تغییرات در خدمات شبانه

نمایش اتحاد با جامعه در
جشنواره ناتینگ ِدیل

برخی از برنامههایی که هفته آینده در کتابخانه برگزار میشوند:
دوشنبه  ۲۹اکتبر ١١ ،تا ٣۰:١١
صبح
خواندن کتاب "تنبل و مورچهها" ،کتاب
شعر برای بچههای دو تا پنج ساله
کاری از نویسنده محل استیو باوندز.
برای کودکان و خانوادهها
دوشنبه  ۲۹اکتبر ۲ ،تا  ۴بعدازظهر
در ساختن کوالژی با موضوع "تاریخچه
کتاب" برای کتابخانه کودکان کمک
کنید .پذیرای کودکان هر سن و سال با
هر توانمندی به همراه والدین /
سرپرستانشان
دوشنبه  ۲۹اکتبر ۶ ،تا  ۸بعدازظهر
عشق خود به کتابخانه را نشان داده و
هنر موزائیک سازی را یاد بگیرید.این
کارگاه توسط تومومی یوشیدا،
هنرمندی که بانی اصلی بسیاری از
شمالی
کنزینگتون
کاشیکاریهای
است ،ارائه میشود .برای تمام سنین

سهشنبه  ٣۰اکتبر ۶ ،تا ١۵:۷
بعدازظهر
شعر و نثر بخوانید و نقد کنید .این
جلسه که توسط کامیتان آرتس برگزار
میشود کمک میکند که نویسنده
بهتری شده و از آثار شعرا و رپرها الگو
بگیرید.
پنجشنبه  ١نوامبر ١١ ،تا ۴۵:١١
صبح
کارگاه نمایش سرشار از انرژی برای
کودکان پنج تا  ۱۱ساله بمنظور ارتقای
انگیزه ،تحرکپف اعتماد بنفس ،خالقیت
و قدرت بیان کودکان.

اولین جشنواره ناتینگدِیل ( Notting
 )Dale Festivalاز ساعت  ۱۱صبح تا
 ۸شب شنبه  ۲۷اکتبر در ماکسیال
گاردنز واقع در Maxilla Gardens,
 W10 6JGتوسط ناتینگدِیل توگدر
( )Notting Dale Togetherبرگزار
میشود.
برای شرکت کنندگاه از همه سنین
فعالیتها و سرگرمیهای مناسبی
1دارک دیده شده از جمله موسیقی
زنده ،غرفههای متنوع ،هنر و
نمایشگاه و فرصتی برای تصاحب
دوچرخه اسموثی خودتان.
از این روز یکپارچگی اجتماعی لذت
ببرید .برای کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن ۰۲۰ ۸۹۶۰ ۲۸۸۹
تماس بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره هر
کدام از این برنامهها ،و حتی سایر
برنامههای مناسب شما به وبسایت
دوستان کتابخانه کزینگتون شمالی به
نشانی
www.northkensingtonlibrary.org
مراجعه نمائید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۲۹اکتبر

چهارشنبه  ٣١اکتبر

 ١تا  ٣بعدازظهر – دوره  ۱۰هفته ای
مدیریت وزن توسط هلثی هارتس
(  .)Healthy Heartsچهارشنبهها از
ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر در کرو نزد
اولیویا ثبت نام کنید یا به نشانی
olivia.bales@healthyhearts.org.uk
ایمیل بفرستید.
 ۲تا  ۴بعدازظهر – گروه تماس
اجتماعی – مشاوره آزاد
 ۲:٣۰تا  ۴:٣۰بعدازظهر –کلود آدیسا
استیونز برنامه قرهمانان سیاه را از بین
ق هرمانانی که تاثیر همیق و مثبتی در
دنیا داشته اند معرفی می کند( .حضور
آزاد)
 ۵تا  ۷عصر – کلوب تکالیف منزل برای
سنین  ۱۱تا  ۱۸ساله توسط مربی
مجرب (حضور آزاد)
 ۶تا  ۸شب – مهارتهای کاربردی
انگلیسی توسط نوا ( )NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کری سی در کرو تماس بگیرید (الزامی).
 ۶:٣۰تا  ۷:٣۰عصر – کالس زومبا
توسط پائوال برای سنین  ۱۸سال به باال
(حضور آزاد)
 ۶:٣۰تا  ۷:۴۵عصر – جامبی کارگاه
تریبو س امبا رگا برگزار می کند .شرکت
همه آزاد است (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :صبح تا
 ۱۲ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

 ١۰صبح تا  ١۲ظهر – صبح قهوه در
کرو – رایگان و آزاد برای همه برای
نوشیدن قهوه و گفتگو
 ١۰صبح تا  ١۲ظهر – مهارتهای رایانه
توسط اوپن ایج ( .)OpenAgeبرای
شرکت در تمام جلسات ثبت نام کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر و رزرو جا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴با مائوده
تماس بگیرید.
 ١۰تا  ١۲ظهر – برنامه تربیت فرزند
دایره ایمنی (  )Circle of Securityتوسط
توتال فمیلی کوچینگ ان پرنتینگ ( Total
 )Family Coaching and Parentingیک
برنامه  ۸هفته ای مبتنی بر رابطه اقدام
فوری برای ایجاد همبستگی بین والدین
و فرزندان .با شماره تلفن ۸۹۶۹ ۵۵۵۴
 ۰۲۰یا  ۰۷۳۹۷ ۸۷۱ ۸۷۷و یا ایمیل
info@totalfamilycoaching.co.uk
تماس بگیرید.
 ١۲تا  ۲:٣۰بعدازظهر – کالسهای
رایانه برای مبتدیان توسط نوا ()NOVA
ب رای رزرو جا با شماره تلفن ۹۸۳۶
 ۰۲۰ ۷۲۲۱با کریسی تماس بگیرید.
(الزامی)
 ١:١۵تا  ٣:١۵بعدازظهر – جلسه
حمایتی الکل و مواد مخدر (حضور آزاد)
 ۴تا  ۷عصر – گروه دختران نوجوان برای
سنین  ۱۳سال به باال (اجرا توسط لوره
برای بهداشت و سالمتی احساسی و
عاطفی)
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نوا .برای رزرو جا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
 ۶تا  ۷عصر – کالس سالسای آزادی
کوبایی برای مبتدیان و متوسطها (حضور
آزاد)
 ۷تا  ۸عصر – کالس سالسای آزادی
کوبایی برای متوسط ها و پیشرفتهها
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۲:۳۰ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر

سهشنبه  ٣۰اکتبر
 ١۰:٣۰صبح تا  ١۲:٣۰ظهر – کارگاه
رزومه نویسی توسط جاسمین از نوا.
مناسب همه سنین (حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب خیاطی
فوزیه – خیاطی ،رفو و بافندگی –
شرکت برای همه آزاد است.
 ١۰:٣۰صبح تا  ١۲:٣۰ظهر –
مهارتهای گفتگو و گوش دادن در
انگلیسی بعنوان زبان دوم .برای سطح
مبتدی  ۱و مبتدی  – ۲دوره مورد تائید
بنیاد وست وی(حضور آزاد)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – دوره بهداشت و
سالمت اوپنایج (  )OpenAgeبرای
سنین  ۵۰سال به باال .برای رزرو جا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴با مائوده
تماس بگیرید.
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک
برای کودکان و بزرگساالن .برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۹۷۲۰۲۰
ایمیل
یا
۰۷۴۸۳
با
erincarlstrom@thereader.org.uk
ارین تماس بگیرید .برای همه سطوح.
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :تا
 ۱۱:۳۰صبح و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر
برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو
با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳و یا
ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس
بگیرید.

پنجشنبه  ١نوامبر

 ١۰صبح تا  ۴عصر – گروه اسکان
کلریون – جلسات کاریابی برای عموم -
کمک و راهنمایی در مورد تهیه رزومه و
درخواست کار (حضور آزاد)
 ١۰صبح تا  ١۲ظهر – اوپن ایج
(  )OpenAgeبرنامه "با اعتماد صحبت
کن" را برگزار می کند (حضور آزاد)
 ١۰:٣۰صبح تا  ١۲:٣۰ظهر – کارگاه
کاریابی توسط جاسمین از نوا .مناسب
همه سنین (حضور آزاد)

 ٣۰:١١صبح تا  ۲بعدازظهر – هنرهای
ابتکاری برای بزرگساالن توسط جِ ی.
ساختن جواهرات ،فعالیتهای بازیابی و
طراحی پارچه شامل روسری آفریقایی
(حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – برنامه وزارت کشور
(هوم آفیس) در مورد مسایل پاسورت و
مهاجرت (حضور آزاد)
 ٣تا  ۵بعدازظهر – برنامه وان دیجیتال
() در کرو .آموزش نحوه دسترسی و
استفاده از اینترنت .مناسب هر کس با
هر توانمندی (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۳۰:۱بعدازظهر و  ۲تا  ۳بعدازظهر

جمعه  ۲نوامبر
 ١١صبح تا  ١۲ظهر – زومبینی ،زومبا
برای کودکان (حضور آزاد)
 ۴تا  ٣۰:۴عصر – آموزش تکواندو برای
کودکان  ۴تا  ۶ساله (حضور آزاد)
 ٣۰:۴تا  ٣۰:۵عصر – آموزش تکواندو
برای مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله
(حضور آزاد)
 ٣۰:۵تا  ٣۰:۶عصر – آموزش تکواندو
برای سطح متوسط ،کودکان  ۶تا ۱۲
ساله (حضور آزاد)
– آموزش
 ٣۰:۶عصر تا  ۸شب
تکواندو برای نوجوان ان و جوانان  ۱۳سال
به باال (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱۲
ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

شنبه  ٣نوامبر
 ١۰صبح تا  ١۲ظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان توسط نوا ( ،)NOVAدوره
شش هفته ای ،برای رزرو جا با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با کریسی
تماس بگیرید( .الزامی)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – جامبی کارگاه تریبو
سامبا ِرگا را برگزار می کند .همه
می توانند شرکت کنند( .حضور آزاد)
 ٣۰:۲تا  ٣۰:٣بعدازظهر – کالس
سالسای آزادی کوبایی برای مبتدیان و
متوسط ها (حضور آزاد)
 ٣۰:٣تا  ٣۰:۴بعدازظهر – کالس
سالسای آزادی کوبایی برای متوسط ها
و پیشرفته ها (حضور آزاد)

یکشنبه  ۴نوامبر

 ١١صبح تا  ١۲ظهر – آموزش تکواندو
برای مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله
(حضور آزاد)
 ١۲ظهر تا  ١بعدازظهر – آموزش
تکواندو پیشرفته ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله
(حضور آزاد)
 ١تا  ٣۰:۲بعدازظهر – آموزش تکواندو
برای نوجوانان و جوانان  ۱۳سال به باال
(حضور آزاد)
این اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه می شود.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶تماس بگیرید.
The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
برای بعضی از ج لسات باید از قبل جا رزرو نمایید تا جای شما تضمین شود .لذا به نشانی
 thecurve@rbkc.gov.ukایمیل بفرستید و پاسخ رزرو خود را با ایمیل دریافت کنید.
برای لیست کامل رویدادها به وبسایت grenfellsupport.org.uk/thecurve/events
مراجعه کنید.
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برای بزرگداشت ماه تاریخ سیاهان فرصت باقیست

در طی هفته گذشته ،کرو شاهد برگزاری تعدادی برنامه باشکوه با
شرکت عده زیادی از مردم برای گرامیداشت ماه تاریخ سیاهان بود.
آغازگر این برنامهها صبحانه سودانی (طبق عکس) بود که بیش از
 ۷۵نفر از تهیه و خوردن صبحانه سنتی سودان لذت بردند.
این برنامه با مجموعهای از گفتگوها و کارگاهها از جمله کارگاه چاپ
آفریقایی ادامه یافت که به مردم فرصت داد کیف و لوازم خدشان را
خودشان طراحی و بسازند.
یکشنبه  ۲۸اکتبر هم کلود آدیسا استیونز هم در کرو حضور خواهد
داشت تا درباره تاریخچه جمعآوری صفحات موسیقی و بدنبال آن
تاریخچه مسابقات موسیقی صحبت کند .اگر خبره موسیقی
هستید که به این بحث آشنایی دارید از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۶عصر
در این برنامه شرکت کنید تا میزان دانش خود را بیازمائید.
دوشنبه  ۲۹اکتبر هم با کلود
آدیسا استیونز درباره سیاهان
آفریقایی که تاثیر عمیق و
مثبتی در جهان داشتهاند یاد
بگیرید .جلسات از ساعت ۳۰:۲
تا  ۳۰:۴بعدازظهر و  ۳۰:۵تا
 ۳۰:۷بعدازظهر برگزار میشوند.
مجموعه
این
پایانبخش
برنامهها ،چهارشنبه  ۳۱اکتبر از
ساعت  ۱۰صبح برای صرف قهوه
صبحگاهی ناحیه کارائیب به
همسایگانتان بپیوندید .همه
دعوتند.
برای کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳با
کرو تماس بگیرید.

تکواندو در کرو
کالسهای آموزش فنون دفاع شخصی کرهای
تکواندو در کرو شروع میشود .در این کالسها
عالوه بر فراگیری مزایای دفاع شخصی و ورزشی
تکواندو ،نحوه بهبود حفظ تعادل و قابلیت انعطاف،
انگیزش و حالت بدن را نیز یاد میگیرید.
این کالسها برای ساکنین کنزینگتون شمالی
رایگان بوده و نیازی به رزرو جا نیست .چرا
امتحانش نمیکنید؟
کالسها روز جمعه  ۲نوامبر شروع شده و سپس
هر هفته جمعهها و یکشنبهها برگزار خواهد شد.
یکشنبهها
جمعهها
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر –
 ۴تا  ۳۰:۴عصر –برای
برای مبتدیان ،کودکان ۶
مبارزین  ۴تا  ۶ساله
تا  ۱۲ساله
 ۳۰:۴تا  ۳۰:۵عصر –
برای مبتدیان ،کودکان  ۱۲ ۶ظهر تا  ۱بعدازظهر
– کودکان با توانایی
تا  ۱۲ساله
پیشرفته  ۶تا  ۱۲ساله
 ۳۰:۵تا  ۳۰:۶عصر –
 ۱تا  ۳۰:۲بعدازظهر –
برای کودکان  ۶تا ۱۲
برای نوجوانان و جوانان
ساله که اندکی تجربه
 ۱۳سال به باال
دارند
 ۳۰:۶عصر تا  ۸شب –
برای نوجوانان و جوانان
 ۱۳سال به باال
هر هفته در کالس
شرکت کنید تا استاد
تکواندو شوید!
برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن
۰۷۷۶۷ ۶۸۴ ۶۲۳
تماس بگیرید.

جوانان برای غرفهای در بازار پورتبللو آستین باال بزنند

هدیه کریسمس کارآفرینان جوان و
کاسبان تازهکار اجاره یک غرفه در بازار
مشهور و جهانی پورتبللو مارکت در روز
شنبه  ۱و یکشنبه  ۲دسامبر به قیمت
روزانه فقط ۱۰پوند است.
کویک
در قالب پروژه جدید یوث ِ
( )Youthquakeدر نظر دارد بازار محلی
پورتبللو و ُگلدبورن را در کانون فرهنگ
کاری جوانان قرار دهد و نسل جدیدی
از طراحان مد را تربیت کند.
امید میرود اجاره  ۱۰پوند در روز بتواند
طراحان بالقوه ،کارآفرینان و افراد مبتکر
کویک جدید
را جذب کند تا در یوث ِ
شرکت کنند .این بازار محرک کسب و
کار عدهای مانند پیتر سایمون،
بنیانگزار مونسون بود که کسب و کار
خود را در اوایل دهه هفتاد با غرفهای
جوچک در این بازار شروع کرد.
اجاره  ۱۰پوند در روز در بر گیرنده یک

مجوز موقتی فعالیت تجاری در
روزانه
عضویت
خیابان،
فدراسیون تاجرین بازار ملی
( National Market Traders
 ،)Federationو غرفهای با میز
و صندلی و چادر میباشد.

برای کسب اطالعات بیشتر و
پرسش درباره چگونگی انجام کار
نشانی
به
newyouthquake@gmail.com
ایمیل بفرستید.
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اخبار حمایت از گرنفل
گزارش پیشرفت اسکان

خدمات حمایتی موجود
افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه با
تحقیقات آتشسوزی صحبت کنند لطفا با
شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰٣۲ ۴۵٣۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

شماره تماسهای مهم

مجدد برج گرنفل و خیابان
گرنفلواک
این ارقام مربوط به  ۲۵اکتبر  ۲۰۱۸هستند

سرویس تحقیق و تفحص گرنفل :یک
دفتر واحد برای مشاوره ،حمایت ،و راهنمایی
درباره گرنفل .اطالعات بیشتر در وبسایت
grenfellsupport.org.uk/grenfell-enquiries
و یا شماره تلفن ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴
موسسه کروز برای مراقبت از
داغدیدگان :با شماره تلفن رایگان ۱۶۷۷
 ۰۸۰۸ ۸۰۸تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
ظاین مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از
ساعت  ۹:۳۰صبح تا  ۵عصر دایر است .در
روزهای سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه تا
ساعت  ۸شب دایر است.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت
المثنی ،ویزا و مهاجرت بریتانیا :لطفا با
٣۰٣ ۲۸٣۲
تلفن مشاوره  ۲۴ساعته
 ۰٣۰۰تماس بگیرید.
کیفیت هوا و مواجهه با دود :اگر نگران
بروز عالیم بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا
هستید به پزشک مراجعه کرده و بگوئید که
به گرنفل مربوط است .آنها میتوانند شما را
به خدمات مناسب معرفی کنند.
خدمات اسکان :هر سوالی در مورد
اسکان دارید یا نیاز دارید مامور اسکان خود را
بشناسید لطفا با شماره تلفن ١٣۷ ١١١
 ۰۸۰۰و یا  ۰۲۰ ۷٣۶١ ٣۰۰۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز
با تلفن خدمات حمایتی عاطفی و بالینی
برای آسیبدیدگان  ۰۸۰۸ ١۶۸۹ ١١١تماس
گرفته و یا به وبسایت victimsupport.org.uk
مراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی
 ،The Curveخدمات جسمی و روانی دریافت
دارید .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  ۰۷۷١۲ ۲٣١ ١٣٣تماس بگیرید.

جلسات آینده
حضور ساکنین آزاد است.

جلسه گرنفل یونایتد با اداره بهداشت
عمومی انگلستان و باروی سلطنتی
کنزینگتون و چلسی به دنبال انتشار
اخبار مبنی بر احتمال آلودگی خاک در
محوطه برج گرنفل

دوشنبه  ۲۹اکتبر ساعت  ۷عصر در
هتل هیلتون به نشانی Hilton
Hotel, Holland Park Avenue

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:
دوشنبه  ۲۶نوامبر
شهر کنزینگتون

 ۶:۳۰عصر ،تاالر

مجموع ۲۰۳

در مسکن
اضطراری

در مسکن
موقتی

در مسکن
دائمی

۳۴

۳۶

۱۳۳

گروه تحقیق و تفحص
گرنفل اولین دوشنبه
هر ماه یک جلسه
حضور آزاد در کلیسای
متدیست ناتینگهیل
به نشانی Notting
Hill
Methodist
Church, W11 4AH
خواهد داشت.
جلسه بعدی روز
دوشنبه  ۵نوامبر از
ساعت  ۴تا ۳۰:۶
عصر برگزار خواهد
شد.

هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

۳

۷

سالمتی و شادابی در برنامه بعدی َوند زنان ()Women’s WAND
برنامه دیگری هم از سری برنامههای باشگاه
خانواده و شاداب و سالمت ( Happy Healthy
 )Family Clubتوسط وَند ،انجمن بانوان برای
ارتباطات و توسعه ( The Women’s Association
 )for Networking and Developmenبرگزار
میشود .این روز سرشار از فعالیت که شامل
ناهار مجانی هم میود از ساعت  ۱۰صبح تا ۲
بعدازظهر روز چهارشنبه  ۳۱اکتبر در اسمال چَپل
به نشانی Small Chapel, St Charles Centre
for Health and Wellbeing, Exmoor Street,
 W10 6DZبرگزار میشود.
هدف از برنامههای وَندکمک به بانوان است تا
خودشان را قبول کنند ،خوب غذا بخورند و فعالیت
کنند.در این روز کارگاهی هم درباره اوتیسم
توسط اندرو کارپنتر ،معلمی که در اواسط عمر
مشخص شد اوتیسم دارد ،برگزار خواهد شد.
اندرو در این مورد آموزش خواهد داد.
زنان خواهند توانست اندازه سینهبند خود را
بیابند و نحوه مراقبت از پستانهای خود را یاد
بگیرند.
همه زنان دعوتند ،پس در این روز در این برنامه
شرکت کنید.

در اولین فرصت با ارسال ایمیل به
نشانی  info@wanduk.orgجای
خود را رزرو کنید .برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای
 ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴۱۳۲و ۰۷۸۱۳ ۴۸۵ ۶۰۷
با وَند یوکِی ( )WAND UKتماس
بگیرید.
وَند خیریهای مستقل است که با
تشکیل جلسات حضور آزاد ،ارائه
خدمات سیار و خارج از مرکز و
برگزاری برنامههای گردهمآیی به
مشکالتی که زنان در جوامع منزوی و
منفک گرفتارش هستند رسیدگی
میکند .وَند در سال  ۲۰۰۵تشکیل
شد تا عمدتا با زنان پناهجو ،پناهنده
و مهاجر کار کند اما بعدا حوزه
فعالیتش را به همه گوشههای
جامعه گسترش داد.

تغییرات در خدمات شبانه
از امروز (جمعه  ۲۶اکتبر  ،)۲۰۱۸اناچاس خدمات کلینیکی هدفمندتری را برای کسانی که نیاز
به خدمات شبانه فوری دارند ارایه میکند .امیدواریم تعداد کمی که از این خدمات در کلیسای
متدیست ناتینگهیل استفاده میکردند مزایای خدمات تداوم یافته را که توسط گروه سیار ان
اچاس ارائه می شود حس کنند که شامل یک سرویس تلفنی خدمات بهداشت روانی در طول
شب است که در مواردی شامل مراجعه به منزل افراد ،در صورت نیاز ،هم خواهد شد .در صور
نیاز به استفاده از این خدمات میتوانید هفت روز هفته از  ۱۰شب تا  ۷صبح روز بعد با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴۳۹۳با گروه سیار اناچاس تماس بکیرید.
از استفاده کنندگان این خدمات درخواست میشود نظرسنجی را که در نشانی اینترنتی
 bit.ly/2ErWRqiدر دسترس است تکمیل نمایند تا اناچاس نسبت به نوع خدمات مورد نیاز
آگاهی بیشتری داشته باشد.

این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و عربی هم قابل تهیه است .برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا ما را دنبال کنید:
grenfellresponse.org.uk
facebook.com/grenfellsupport
@grenfellsupport
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